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Gisteren vond de onderhandeling plaats van eiser Otto Klinkenberg – binnenvaart schipper en lid van 
de EVdB – tegen de Zollhafen GmbH & Co KG - eigenaar van de site Mainz Nordmole - bij de 
rechtbank van Mainz. 
 
Otto Klinkenberg werd vertegenwoordigd door zijn vrouw Iris Klinkenberg (1e voorzitter van de 
EVdB). De advocaten waren aanwezig en de pers ook en echtpaar binnenvaartmaatschappij uit 
Nederland woonden de openbare hoorzitting bij. 
 
 
De rechter gaf de eiser - vertegenwoordigd door Iris Klinkenberg - voldoende gelegenheid om 
opnieuw te verwijzen naar de reeks omstandigheden die tot deze eindsituatie heeft geleid. De 
dossiers van het "kort geding tegen de verwijdering van de dukdalfen Nordmole Mainz“  zijn gisteren 
ook aan de procedure toegevoegd. 
 
De belangstelling van de rechter voor de algehele situatie was zeer positief. Ze het heeft ook 
uitgebreid de standpunten van de eiser en de verweerder ingelogd en maakte deel uit van het 
proces. 
 
De rechtssituatie zal echter niet veranderen als gevolg van het positieve verloop van de 
onderhandelingen, ondanks alles: de gedaagde Zollhafen GmbH & Co KG als de nieuwe eigenaar van 
de site van Zollhafen Mainz voldeed pas aan de vereisten van het notariscontract vanaf 1 juli 2013 
met de stad Mainz. 
 
De notulen worden opgemaakt wanneer het vonnis op 22 juli 2020 wordt uitgesproken. 
 
Aan het eind van de onderhandeling kon de echtgenote van het Nederlandse binnenvaartpaar hun 
tranen niet bedwingen. Citaat: "We varen al 36 jaar en de binnenvaart wordt steeds meer 
weggenomen en niemand doet er iets aan". 
 
Vanuit het perspectief van de EVdB kan ik zeggen dat we - zo niet tot dusver succesvol - geprobeerd 
hebben ons in ieder geval te verdedigen tegen ontwikkelingen ten nadele van alle binnenvaart 
schippers uit Duitsland, België, Nederland en anderen. We zullen dat blijven doen. Ook de 
Nederlandse verenigingen BLN en ASV ondersteunden ons met hun mogelijkheden. Heel erg bedankt 
hiervoor. 
 
Of een bezwaar tegen het besluit van 22 juli 2020 zinvol is, moet zorgvuldig worden afgewogen: de 
kans op succes is klein en er zijn hoge kosten. Deze middelen kunnen zeker verstandiger worden 
ingezet - bijvoorbeeld voor de strijd om de nieuwe ligplaatsen aan de Südmole in Mainz. 
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